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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات هبداشتی و درمانی آذربایجان غربی

 معاونت امور درمان

 

برنامه عملیاتی واحد تغذیه بالینی در سال 

9313 

ف راهبردی دااگشنه   رد راستای ربانهم استراژتیک واهدا
 

 ليدا حسينعلي زاده

 كارشناس ارشد تغذیه ورژیم درماني
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سئله:مقدهم و بيان م   
ن بستری در بیمارستان اغلب عدم توجه به مشاوره تغذیه و رژیم درمانی برای بیماران در بیمارستان ها در حال حاضر در کشور بعنوان یک مشکل عمده مطرح است . بیمارا

در تیم درمانی بر بالین بیمار حضور یافته و از طریق مشاوره  دبای. کارشناسان تغذیه روبرو هستندپس از ترخیص با کاهش وزن ، سوء تغذیه و بروز کمبود انواع ریز مغذیها 

 تخصصی به ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و کاهش هزینه های درمانی کمک کنند .. 

 91.81، 9819درصد و در سال  91حدود  9811درصد بیماران و در سال  91حدود به طور متوسط   9831با توجه به آمار مشاوره تغذیه در سطح بیمارستانهای استان، در سال 

 درصد برسد.  911مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در یافت کرده اند که این رقم باید نزدیک به درصد  93.1 فقط 9811و در سال  درصد 

" موفقیت ستان بسیار خوب عمل شده ولی  فعالی سطح ابه اجرا در آمده است با اینکه در بعضی از مراکز درمان 9811که در طول سال  در مورد برنامه غربالگری تغذیه ای 

 .و این بیشتر به دلیل کمبود نیرو و عدم همکاری بخش هلی مختلف بیمارستان ها اتفاق افتاده است زیادی طبق آنچه از این برنامه مدنظر است حاصل نگردیده است 

 

و با همکاری نیروهای کارشناسی تغذیه فعال و عالقه مند و به روز  انتظار می رود معاونت درمان بابکار بستن سیاست درست و کارامدو بکارگیری

 در استقرار، تداوم و ارتقاء خدمات غذا و تغذیه در بیمارستان های استان کوشا باشد.مدیران محترم مراکز درمانی 
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ربایجان غربی:مشکالت و چالش های شناسایی شده واحد تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آذ  

 

به دالیل ذیل : تغذیهوضعیت تخصصی ارزیابی فرم های غربالگری تغذیه و فرم تکمیل پایین بودن درصد  -1   

نیروکمبود باالی کار و همکاری کم رنگ پرسنل پرستاری در بعضی از مراکز درمانی به علت حجم  -                                                                                                  

 ( ، قره ضیاء الدینپلدشت، شوط، چالدراننبود کارشناس تغذیه در تعدادی از مراکز درمانی )تکاب، شاهین دژ،  -                                    

    نسبت به استانداردانی سطح استان تعداد کم کارشناس تغذیه در بیشتر مراکز درم  -                                   

 

 جهت پیاده سازی آیین نامه های ارسالی از وزارت متبوععدم پشتیبانی و حمایت اداری و قانونی الزم از کارشناسان تغذیه به  -2

 کمرنگ بودن فعالیتهای کارشناسان تغذیه در راستای حاکمیت بالینی  -8

 تغذیه بالینی طبق سنجه های اعتبار بخشی کمرنگ بودن پایش روند رژیم درمانی و  -4 -

 بیمارستان ها در رابطه با امورات تغذی ای کیفیت  ضعیف بودن برنامه بهبود -1
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 : کلی هدف

 مرکز درمانی سطح  در ای و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی  بهبود وضعیت خدمات تغذیه

 

 :اختصاصی اهداف

 بیمارستان ها با مقررات آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها تغذیه سان تعداد کارشنا انطباق   افزایش   .1

 مراکز درمانی ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان تغذیه    .2

 خدمات تغذیه ای افزایش رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان ها از نظر     .3

 یافت رژیم غذاییاز نظر درری افزایش رضایتمندی بیماران سرپایی و بست    .4

 :ها استراتژی

 شرایط جذب کارشناس تغذیه در مراکز درمانی مشکل دار بهبود  .9

 بهبود شرایط ارائه خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در مراکز درمانی .1

 بهبود کمی و کیفی آموزش و مهارت آموزی کارشناسان تغذیه .8

 ای سطح استانپایش و ارزشیابی واحد تغذیه بیمارستان ه .4

 

 

 يم گيري استفاده نگرديد.با توجه به اينكه كليه استراتژي هاي در نظر گرفته شده به اجرا گذاشته خواهند شد بنابراين از جدول ماتريس انتخاب و جدول ماتريس تصم

 : 2931عملكرد واحد تغذيه بالينی در طول سال 
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مراه با بیماری" به کلیه مراکز درمانی سطح استان با هدف آشنا نمودن متخصصین سالمت به "سوء تغذیه هارسال یک جلد كتابچه آموزشي با عنوان  -1

 خصوص مدیران و برنامه ریزان این بخش نسبت به اهمیت مراقبت های تغذیه ای و تاثیر سوء تغذیه همراه با بیماری بر وضعیت بیماران

  :در سطح مراكز درماني استان جمع بندی آمار مشاوره تغذیه -2

درصد مشاوره 

 تغذیه

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تير خرداد اردیبهشت فروردین

 15.1 15.18 11.28 11.18 15.81 15.5 18.58 12.85 15.8 18.2 15.85 5.8 كل استان

 

 1532در طي سال در بيمارستان منتخب  PKUجلسه ماهانه تيم پزشکي دوازده در فعال شركت  -5

 و قرار دادن آن در سایت معاونت درمان 1532عملياتي واحد تغذیه باليني مربوط به سال  تکميل برنامه -5

و ...( جهت استفاده مدرسان گروه تغذیه  ESPEN – Module  استخراج یک سری مقاالت و جزوات آموزشي در ارتباط با موضوعات مختلف تغذیه ای ) -8

 ویژه بيمارستان  دانشکده پزشکي در كارگاه تغذیه حمایتي در بخش های

ي شهرستان رسيدگي به دو مورد شکوائيه واصله در مورد یکي از دفاتر تغذیه در سطح شهر اروميه و یک مورد شکایت مربوط به طرح غربالگری شنوایي سنج -6

 سردشت 

 ر در سطح شهر اروميهمجوز كاو یک مورد دفتر كار شنوایي سنجي جهت صدور مورد صدور تایيدیه دفتر كار تغذیه و رژیم درماني  نه -1

"نحوه تکمیل فرم های ارزیابی تغذیه ای بیماران در بخش های عمومی بیمارستان" با شرکت با عنوان 58/55/32رگاه آموزشي یک روزه در مورخ ابرگزاری ك -5

 کلیه کارشناسان تغذیه سطح استان
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ین فرم ها جهت غربالگری تغذیه ای کلیه بیماران بستری در بخش های ابالغ فرم های ارزیابی تغذیه ای بیماران بستری به کلیه مراکز درمانی ) ا -3

 عمومی بیمارستان استفاده شده و در پرونده بیمار درج می گردد(

 ابالغ مجموعه انتظارات، چک لیست ها و شاخص های ارزشیابی برنامه تغذیه بالینی به کلیه مراکز درمانی سطح استان -15

 PKUنفر كارشناس گفتاردرماني به بيمارستان منتخب  1های سطح استان و معرفيبيمارستان  به الیحه تغذیه مشمول انكارشناس معرفي و خدمت محل تعيين -11

 فنيل كتونوریبيماران  همکاری در برنامه مراقبتجهت 

 برنامه تلویزیونی شبکه استانی 6آموزش اصول تغذیه صحیح در سحری در  -12

 قسمت برنامه رادیویی استان 8ن و در بیماریهای متابولیک در آموزش اصول صحیح تغذیه در ماه مبارک رمضا -15

 تان هامکاتبه با كليه مراكز درماني در زمينه ارسال گزارش از نحوه تکميل فرم های ارزیابي تغذیه ای بيماران بستری در بخش های عمومي بيمارس -15

 به وزارت متبوع ارسال گزارش درخواستي در خصوص برگزاری كارگاه آموزش تغذیه در آی سي یو -18

 دعوت از كليه كارشناسان تغذیه حوزه درمان سطح استان جهت شركت در كارگاه حمایت تغذیه ای در آی سي یو -16

 مکاتبه و هماهنگي با مدیریت محترم خدمات پشتيباني دانشگاه جهت تامين خوابگاه برای كارشناسان تغذیه مدعو -11

 ي و كليه مراكز درماني در خصوص داروهای مصرفي بيماران فنيل كتونوریارسال نامه و اطالع رساني به سازمان نظام پزشک -15

 ابالغ مجموعه فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان ها به کلیه مراکز درمانی -13

 وزارت تهیه پاورپوینت جهت ارائه گزارش  فعالیت واحد تغذیه بالینی معاونت درمان ارومیه در جلسه کارشناسان تغذیه سطح کشور در -25

  در ارتباط با تغذیه باليني تهيه شده توسط واحد تغذیه بيمارستان امام رضا )ع( به وزارت متبوعجلد كتابچه آموزشي  دوارسال   -22

 تهيه گزارش كاركرد واحد تغذیه معاونت درمان و ارائه آن در نشست كارشناسان تغذیه سطح كشور -25

 یه مراكز درماني به تفکيک سنجه های موجود و ارائه آن در نشست وزارت متبوع جمع بندی نتایج اعتبار بخشي واحد تغذ - 25

 در خصوص تکميل فرم های ارزیابي بيماران بستری در بخش های عمومي بيمارستان چند شبکه بهداشتي و درماني سطح استانمکاتبه با  -28

 بخش تغذیه بيمارستان ها  و ارسال چک ليست ها به معاونت درمانمکاتبه با كليه مراكز درماني در رابطه با خود ارزیابي عملکرد  -26
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 تهيه مطلب علمي و پاور پوینت تغذیه در بيماران سوختگي جهت كارگاه تغذیه و ارائه آن در كارگاه -21

 هشهریور ما 1 – 5شركت در سومين نشست كشوری كارشناسان تغذیه معاونت های درمان سطح كشور در وزارت در مورخه  -  25

 ابالغ مجموعه فرایند های مدیریت خدمات غذایي در بيمارستان ها به معاونت بهداشتي -23

 در  خدمات غذایي" فرآیندهای مجموعه شركت در كارگاه آموزشي یک روزه كارشناسان بهداشت محيط مستقر در بيمارستان های سطح استان جهت ارائه  -55

  25/56/32در مورخه  "ی كشوربيمارستان ها

 شهریور ماه سال جاری 28 – 21برگزاری كارگاه سه روزه تغذیه حمایتي در بيماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در  -51

 جمع بندی چک ليست های ارزیابي واحد تغذیه  بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اروميه -52

 بيماران بستری در بخش مراقبت های ویژه استخراج عملکرد مالي كارگاه سه روزه حمایت تغذیه ای - 55

 آموزش 5صدور گواهي های تدریس اساتيد كارگاه حمایت تغذیه ای و تهيه ليست شركت كنندگان كارگاه طبق فرم شماره  - 55

 11/51/32برگزاری كالس آموزش آشپزی به خانواده بيماران فنيل كتونوری در بيمارستان منتخب با مشاركت معاونت بهداشتي در مورخه  - 58

 ارسال اطالعات درخواستي گروه تغذیه باليني وزارت متبوع در خصوص : -  56         

 نيازهای آموزشي اولویت دار تغذیه باليني -

 معرفي مركز آموزشي درماني امام خميني)ره( اروميه به عنوان تنها مركز فعال پيوند كليه استان -

 ارائه مشاوره غذایي در بخش مراقبت های ویژه بيمارستان برآورد تعداد كارشناسان تغذیه فعال در زمينه -

 در واحد تغذیه ارسال فرایند نحوه ارزیابي تغذیه ای  بيماران بستری در بيمارستان روان پزشکي استان اردبيل به مركز آموزشي درماني رازی جهت استفاده -51

 ي در مراكز درماني استان به وزارت متبوع به شرح ذیل:تهيه و ارسال فرایند های مختلف مشاوره تغذیه و رژیم درمان -55

 فرایند تهيه و انتشار مطالب آموزشي تغذیه جهت استفاده بيماران -

 فرایند تهيه و انتشار مطالب آموزشي تغذیه جهت استفاده كاركنان -
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 فرایند آموزش گروهي بيماران -

 فرایند آموزش بيمار مورد مشاوره -

 درمانيفرایند مشاوره تغذیه و رژیم  -

 ارسال موضوع جذب كارشناس تغذیه در مراكز درماني فاقد كارشناس تغذیه  جهت طرح در هيئت امناء -53

 كليوی بيماران مراقبت های تغذیه ای  آموزشي دوره اولين در شركت جهت كليه پيوند بخش دارای درماني مركز در شاغل تغذیه كارشناس معرفي -55

 يست های ارزیابي واحد تغذیه  بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اروميهجمع بندی چک ل -51          

 آموزش 5صدور گواهي های تدریس اساتيد كارگاه حمایت تغذیه ای و تهيه ليست شركت كنندگان كارگاه طبق فرم شماره  -52           

 11/51/32نيل كتونوری در بيمارستان منتخب با مشاركت معاونت بهداشتي در مورخه برگزاری كالس آموزش آشپزی به خانواده بيماران ف - 55          

 ارسال اطالعات درخواستي گروه تغذیه باليني وزارت متبوع در خصوص :- 55          

 نيازهای آموزشي اولویت دار تغذیه باليني -

 فعال پيوند كليه استانمعرفي مركز آموزشي درماني امام خميني)ره( اروميه به عنوان تنها مركز  -

 برآورد تعداد كارشناسان تغذیه فعال در زمينه ارائه مشاوره غذایي در بخش مراقبت های ویژه بيمارستان -

 جمع بندی چک ليست های ارزیابي واحد تغذیه  بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اروميه -58        

 امه تغذیه بالينياستخراج شاخص های تحليلي برن- 56      

عملي تغذیه در بيماری های معرفي كارشناس تغذیه مركز آموزشي درماني امام خميني اروميه به عنوان تنها مركز پيوند كليه استان، جهت شركت در اولين دوره تئوری و  -51     

 كليوی

 اگير جهت برنامه ریزی و تدوین و اجرای برنامه پيشگيری و كنترل بيماری های متابوليک ارثيارسال اسامي بيماران متابوليک ارثي به مركز مدیریت بيماری های غيرو -55      

رفيان و امام رضا در ارتباط با ارزیابي برنامه ریزی و بازدید از مراكز درماني تکاب، بوكان، مياندوآت، مهاباد، پيرانشهر، اشنویه، ماكو، سلماس، نقده، مطهری، شفا، صولت، عا - 53

 امه غربالگری فنيل كتونوری و ارسال پس خوراند به تمامي مراكز فوقبرن

 ارسال فایل الکترونيکي بروشورهای آموزشي رژیم های غذایي در بيماری های شایع از جمله:  -85
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 رژیم غذایي كم نمک-

 با كربوهيدرات كنترل شده برای بيماران دیابتيک  " " "-

 سلياک" " "-

 سرطاني " " "-

 ر فيبرپ" " " -

 نارسایي كليوی " " "-

 ارسال آیين نامه مکمل غربالگری نوزاد بستری در بيمارستان برای بيماری  فنيل كتونوری همراه با شش مورد فایل الکترونيکي برنامه فوق -81

 كز درماني تهيه و ارسال بروشور نحوه اندازه گيری نمایه توده بدن بيماران بستری جهت استفاده پرسنل پرستاری مرا -82

 ای فوقارسال فهرست داروهای مورد نياز بيماران مبتال به فنيل كتونوری بدخيم به معاونت دارو و غذا و هالل اهمر با توجه به مشکل تهيه داروه -85

 شركت در جلسه هماهنگي فعال سازی واحد های دیابت در سطح استان در معاونت بهداشتي -85

 واحد های دیابت  از نظر فضا، نيرو و فعاليت در سطح استاناستخراج وضعيت موجود  -88

 هماهنگي جهت شركت كارشناس تغذیه بيمارستان منتحب فنيل كتونوری در كارگاه محصوالت متابوليک پي كي یو ویتافلو -86

 يماری های كليه به تمامي مراكز درماني سطح استانارسال جزوه آموزشي در خصوص كارآموزی تغذیه باليني و رژیم درماني و هم چنين رژیم درماني در ب – 81

 ارسال ویرایش دوم آیين نامه و مجموعه فرم ها و دستورعمل ارزیابي تغذیه ای كليه بيماران بستری در بيمارستان جهت اجرای برنامه -85
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 ربانهم اجرایی
 مركز درماني سطح  در ای و مشاوره تغذیه و رژیم درماني  ود وضعيت خدمات تغذیهبهب كلی:هدف 

 بيمارستان ها با مقررات آئين نامه نحوه تاسيس و بهره برداری بيمارستان ها تعداد كارشناسان تغذیه  انطباق   افزایش : 2هدف اختصاصی       

 ز درماني مشکل داربهبود  شرایط جذب كارشناس تغذیه در مراك : 2استراژي 

 

ف
ی
د
ر

 

 مسئول فعالیت

 زمان )ماه(

 شیوه پایش
2 1 9 4 5 6 7 8 3 21 22 21 

2 

با معاون درمان و مدیر امور برگزاری جلسات هماهنگي و هم فکری 

به جهت جلب نظر موافق  بيمارستان ها و تعالي خدمات باليني

 ایشان در زمينه جذب كارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه 

 اونت درمانمع

 صورت جلسه             

2 
تعيين تعداد كارشناس تغذیه مورد نياز در بيمارستان های سطح 

  استان

کارشناس تغذیه 

 معاونت درمان

  آمار فوقوجود             

2                

3                

4                

5                

6                

7                 
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 ربانهم اجرایی
 كز درمانيامر سطح  در ای و مشاوره تغذیه و رژیم درماني  بهبود وضعيت خدمات تغذیه كلی:هدف 

 مراكز درماني ارتقاء دانش و مهارت كارشناسان تغذیه:  1هدف اختصاصی      

 مانيبهبود شرایط ارائه خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درماني در مراكز در : 1استراژي 

ف
دي

ر
 

 مسئول فعالیت
 زمان )ماه(

 شیوه پایش
2 1 9 4 5 6 7 8 3 21 22 21 

2 

برگزاری كارگاه ها برگزاری جلسات هماهنگي و هم اندیشي در مورد 

برای كارشناسان تغذیه با توجه به نياز سنجي و كالس های آموزشي 

 آموزشي، با معاون درمان و مدیر امور بيمارستان ها و.... 

رشناس تغذیه کا

 معاونت درمان

  وجود صورتجلسه             

 تبيين فرم نيازسنجي آموزشي و توسعه فردی كارشناسان تغذیه 2
 معاونت درمان

 کارشناسان تغذیه

 وجود فرم نياز سنجي            

 تعيين كارگاه های آموزشي 3

 

کارشناس تغذیه 

 معاونت درمان

             

 هوجود برنامه كارگا

4 
اخذ تعيين كتاب های آموزشي برای مطالعه كارشناسان تغذیه و 

 امتحان از آنها

 

کارشناس تغذیه 

 معاونت درمان

             

 وجود برنامه آموزشي در واحد تغذیه باليني 

5 
واحد آموزشي دانشگاه برای كارگاه و آموزش غير اخذ مجوز از 

 حضوری 

کارشناس تغذیه 

 معاونت درمان

 وجود مجوز            

 و هم چنين امتحان از كارشناسان تغذیهبرگزاری كارگاه آموزشي  6
 

 معاونت درمان

             

 ارائه گواهي آموزشي

7                

 یج آن در پایان اجرا می باشد.به جمع آوری داده ها ، اقدامات مربوط به پایش فعالیت و ارزیابی نتااجرایی ، اقدامات مربوط هر فعالیت شامل همه گامهای 
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 ربانهم اجرایی
 كز درمانيامر سطح  در ای و مشاوره تغذیه و رژیم درماني  بهبود وضعيت خدمات تغذیه كلی:هدف 

 خدمات تغذیه ایافزایش رضایتمندی بيماران بستری در بيمارستان ها از نظر :  2هدف اختصاصی 

 یه بیمارستان هاپایش و ارزشیابی واحد های تغذ: 9استراژي 

 

ف
دي

ر
 

 مسئول فعاليت

 زمان )ماه(

 شيوه پايش

2 1 9 4 5 6 7 8 3 21 22 21 

 از واحدهای تغذیه سطح استاننوشتن برنامه پایش و ارزشيابي  2
کارشناس تغذیه معاونت 

 درمان
 وجود برنامه            

2 
دمات و تعالي خیيد برنامه پایش توسط مدیر امور بيمارستان ها أت

 باليني

کارشناس تغذیه معاونت 

 درمان
 برنامه تأييد شده            

 سطح استاناعالم برنامه پایش به مراكز درماني  3
کارشناس تغذیه معاونت 

 درمان
 وجود نامه ارسال برنامه            

 اعالم برنامه پایش به مسؤول نقليه 4
کارشناس تغذیه معاونت 

 درمان
 نامه    وجود            

 )پایش رضایتمندی بيماران(اجرای برنامه پایش در طول سال 5
کارشناس تغذیه معاونت 

 درمان
 وجود پس خوراند پايش            

6                

7                

8                

 ت مربوط به پایش فعالیت و ارزیابی نتایج آن در پایان اجرا می باشد.هر فعالیت شامل همه گامهای اجرایی ، اقدامات مربوط به جمع آوری داده ها ، اقداما

 

 

 



13 

 

 18در طی سال واحد تغذیه بالینی در راستای اهداف استراتژیک انجام شده  جدول زمان بندی فعالیت های 

 تحظامال اسفند بهمن دی  آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردی بهشت فروردین عنوان فعالیت ردیف

1 
مذاكره با مدیر امور بيمارستان ها در رابطه با جذب كارشناس تغذیه كه با توجه 

 جذب نيروی طرحي و قراردادی كارشناسان تغذیه این مهم برقرار شدبه لغو 
                         

2 
تعداد كارشناس تغذیه مورد نياز در سطح بيمارستان های آذر غربي برآورد 

 گردید
                         

5 
  -2تغذیه در بيماری های كليه)حضوری(  -1 تعيين كارگاه های مورد نياز:

تغذیه در بيماران فنيل  -5كارآموزی تغذیه باليني و رژیم درماني)غير حضوری( 

 )غير حضوری(كتونوری

                         

                          اول سال ( برنامه ریزی بازدید از واحد تغذیه بيمارستان )سه ماهه 5

8 
برنامه ریزی از برنامه غربالگری فنيل كتونوری با مشاركت كارشناس معاونت 

 ) سه ماهه اول سال(بهداشتي
                         

                           32شش ماهه دوم سال تحليلي برآورد شاخص های  6

و ارسال پسخوراند به اداره  13پزشکی فنیل کتونوری در سال  شرکت در اولین جلسه تیم  1
 بیماری های وزارت

                         

                          يل كتونری  بيمارستان منتخب در معيت كارشناس معاونت بهداشتيفنبازدید از درمانگاه  5

                          ني اروميه و ارسال پسخوراندبازدید از واحد تغذیه مركز آموزشي درماني امام خمي 3

15 
كتونوری بيمارستان خصوصي آذربایجان و ارسال بازدید از برنامه غربالگری فنيل

 پسخوراند
                         

                           بيمارستان امام رضا)ع(بازدید از واحد تغذیه  11

                          طالقاني غذیه مركز آموزشي درمانيبازدید از واحد ت 12
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 در طی سال جاری واحد تغذیه بالینی در راستای اهداف استراتژیک انجام شده  جدول زمان بندی فعالیت های 

 حظاتمال اسفند بهمن دی  آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردی بهشت فروردین عنوان فعالیت ردیف

15 
به كليه مراكز درماني  ارسال فرم های نهایي و دستورعمل غربالگری تغذیه ای

 سطح استان
                         

15 
در سطح كليه مراكز  توزیع كتاب فرایندهای خدمات غذایي در بيمارستان ها

 درماني
                         

18 
یابت در مركز آموزشي هماهنگي جهت برگزاری جلسه فعال سازی مركز د

 و دعوت از افراد ذیربط درماني اروميه
                         

16 
در سطح شبکه های التحصيالن رشته تغذیه ابالغ برنامه آموزش مداوم فارغ

 بهداشت و درمان استان و نظام پزشکي
                         

11 
به همراه كارشناسان نظارت بر درمان و مورد دفاتر كار در برنامه عصر  1بازدید از 

 ارسال سه مورد پسخوراند
                         

15                           

13                           

25                           

21                           

22                           

25                           

25                           
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 2931شاخص هاي تحليلی معاونت درمان آذر غربی در سال 

ف
دی

ر
 

 نام شاخص

 های آذربایجان غربیمقدار میانگین شاخص)عملکرد( در بیمارستان 

 شش ماهه دوم شش ماهه اول

 1.38 1.38 نسبت پست های سازمانی کارشناس تغذیه در بیمارستان به کل پست های مصوب  9

های بستری فعال در بیمارستاننسبت تعداد کارشناس تغذیه به تخت  1  1.31 1.14 

 1.11 1.1 به کل پست های سازمانی کارشناس تغذیه در بیمارستان نسبت پست سازمانی اشغال شده توسط کارشناس تغذیه 8

 1 1 وجود کارشناس/کارشناسان مشاوره تغذیه مستقل از مدیریت خدمات غذایی 4

یه تغذیه ای در پرونده آنها قرار گرفته است درصد بیماران بستری که فرم ارزیابی اول 1  48.3 31.8 

"مشاوره های درخواستی و موارد نیازمند ارزیابی تغذیه ای تخصصی بر اساس فرم های مربوطه"به کل  "تعداد فرم های ارزیابی تخصصی نهایی تکمیل شده"نسبت  3  43.1 31.13 

شاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران سرپایی )در هفته(تعداد روزهای دایر بودن )به طور فعال( کلینیک م 1  9.14 9.1 

مدیریتی گذرانده شده به کل موارد معرفی/ برگزار شده  توسط معاونت -نسبت تعداد دوره ها، نشست ها و کارگاه های آموزشی 3  1.33 1.31 

 41.4 81.93 نسبت نواقص رفع شده به کل نواقص مشاهده شده در بازدیدها 1

 1.1 1 نسبت تعداد جواب به بازخورد بازدید کارشناس مسئول تغذیه معاونت درمان از بیمارستان به کل بازخورد های معاونت  91

 19 - درصد سوء تغذیه در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان که مورد غربالگری قرار گرفته اند 99

به بیمارستان که مورد غربالگری قرار گرفته اند درصد سوء تغذیه در کل مادران باردار مراجعه کننده 91  - 91.31 

 8.1 - درصد سوء تغذیه در کل بیماران بزرگسال مراجعه کننده به بیمارستان که مورد غربالگری قرار گرفته اند 98

 4.1 - درصد سوء تغذیه در کل سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان که مورد غربالگری قرار گرفته اند 94
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 غربی بايجان جدول تعداد كارشناسان مورد نياز و موجود مراكز درمانی دانشگاهی استان آذر

 مالحظات تعدادکارشناس تغذیه موجود تعداد کارشناس تغذیه مورد نیاز تعداد تخت فعال بیمارستان ردیف

 ياستخدام 1 5 125 فجر ماكو 9

 استخدامي 1 5 125 عباسي مياندوآب 2

 استخدامي 1 5 181 فاطمه مياندوآب 5

 انتقال یافته صفر 2 111 امام خميني سردشت 5

 طرحي درحال اتمام 1 1 12 امام خميني پيرانشهر 8

 استخدامي 1 1 55 نبي اكرم اشنویه 6

 قراردادی 1 5 152 شهيد قليپور بوكان 1

 انتقال یافته صفر 2 32 شهيد راثي شاهيندژ 5

 انتقال یافته صفر 1 16 شهدا تکاب 3

 قراردادی 1 2 31 امام خميني نقده 15

 طرحي در حال اتمام 1 1 58 فاطمه نقده 11

 استخدامي 2 5 255 قمر بني هاشم خوی 12

 استخدامي 1 2 35 مدني خوی 15

  صفر 1 25 امام خميني پلدشت 15

  صفر 1 52 دینامام خميني قره ضياءال 18

 استخدامي 1 1 25 شهدا شوط 16

 2قراردادی  – 1استحدامي  5 8 285 امام خميني مهاباد 11

  صفر 1 56 شهيد بهشتي چالدران 15

 استخدامي 1 5 166 خاتم االنبيا سلماس 13

 1مأمور -1قراردادی – 2استخدامي  5 3 561 مركز آموزشي درماني امام خميني اروميه 25

 استخدامي 5 5 225 كز آموزشي درماني طالقانيمر 21

 1طرحي در حال اتمام  -2استخدامي  5 8 213 مركز آموزشي درماني مطهری 22

 1طرحي  -1قراردادی  2 5 158 مركز آموزشي درماني سيدالشهدا 25

 استخدامي 1 2 35 مركز آموزشي درماني روانپزشکي 25

 درصد 56 23 65 5158 جمع تخت فعال 28
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 برنامه بازدید بیمارستان های سطح شهرستان ارومیه

 )غربالگری تغذیه ای بیماران بستری (

 ردیف روز تاریخ بیمارستان مالحظات

 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه انجام شد

 
13/11/18  9 شنبه 

 امام رضا انجام شد

 
91/11/18  1 چهارشنبه 

نیمرکز آموزشی درمانی طالقا انجام شد  

 
98/11/18  8 شنبه 

 مرکز آموزشی درمانی مطهری 

 
91/11/18  4 چهارشنبه 

 مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا 

 
11/11/18  1 شنبه 

 عارفیان 

 
11/11/18  3 دوشنبه 

 مرکز آموزشی درمانی روان پزشکی 

 
13/11/18  1 یکشنبه 

 آذربایجان 
 

18/18/18  3 شنبه 

 شفا و دکتر صولتی 

 
91/18/18 بهشن   1 

 ارتش 

 
91/18/18  91 شنبه 
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 برنامه بازدید بیمارستان های سطح استان

 )غربالگری فنیل کتونوری نوزادان (

 ردیف روز تاریخ بیمارستان مالحظات

 درمانگاه فنیل کتونوری  انجام شد

 مرکز آموزشی درمانی مطهری
18/11/18  9 چهارشنبه 

 آذربایجان انجام شد
 

13/11/18  1 دو شنبه 

 ارتش 
 

91/11/18  8 دوشنبه 

 واحد روانشناسی فنیل کتونوری  

 مرکز آموزشی درمانی مطهری
 

14/11/18  4 چهارشنبه 

11/18/18 شهید راثی شاهیندژ   1 دوشنبه 

91/18/18 امام خمینی چایپاره   3 دوشنبه 

91/18/18 شهید بهشتی چالدران   1 دوشنبه  

11/18/18 امام خمینی سردشت   3 یکشنبه 

11/18/18 امام خمینی مهاباد   1 سه شنبه  

14/14/18 شهدا شوط   91 چهارشنبه 

99/14/18 قمربنی هاشم خوی   99 چهارشنبه  

11/14/18 امام خمینی پلدشت   91 یکشنبه 
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